ul. Dworcowa 40 a
86-200 Chełmno
Tel. 056 686 48 08
e-mail: utw.chelmno@chdk.pl strona: www.chdk.pl

KWESTIONARIUSZ
Imię i nazwisko: …..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania: …............................................................................................................................ ......
Telefon / e-mail: …..........................................................................................................................................
Data urodzenia: …............................................................................................................................ ................
Zawód wyuczony/wykonywany: ….................................................... /.....................................................
Zainteresowania i proponowana tematyka wykładów:
….............................................................................................…..........................................................................…..
...........................................................................................…..........................................................................…........
.....................................................................................…..........................................................................…..............
.....................................................................................…..........................................................................…......... .....

DEKLARACJA
Proszę o przyjęcie mnie jako słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie
na rok akademicki 2018/2019. Zobowiązuję się do popierania celów UTW działającego
przy Chełmińskim Doku Kultury oraz przestrzegania regulaminu.

…..........................................................................

data i podpis
Uwagi:
Czesne w wysokości 40 zł za semestr I roku akademickiego 2018/2019 prosimy
wpłacić na konto:
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno,
Bank Millenium, oddział w Chełmnie, nr konta: 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517
do dnia 21 września 2018 roku z dopiskiem „UTW - czesne”.
Na tej podstawie wystawione będą legitymacje uprawniające do udziału w zajęciach.
Informacje dotyczące terminów, tematów wykładów itp. podane będą na stronie internetowej
www.chdk.pl oraz plakatach we wrześniu 2018 roku. Deklaracje prosimy oddać w
sekretariacie ChDK do dnia 21 września 2018 roku.
Wszelkie informacje dotyczące rezygnacji z uczestnictwa w życiu UTW prosimy kierować niezwłocznie do
koordynator Kamili Cieślewicz, tel.: 530 674 882, e-mail: kamila.art@chdk.pl

........................................................................

Imię i nazwisko
…....................................................................

Adres zamieszkania
…....................................................................

Telefon / e-mail

DEKLARACJA
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 2018/2019
Zgłaszam chęć udziału w zajęciach fakultatywnych*/**:
Lektorat języka angielskiego – grupa początkująca
Lektorat języka angielskiego – grupa zaawansowana
Lektorat języka niemieckiego – grupa początkująca
Lektorat języka niemieckiego – grupa zaawansowana
Lektorat języka rosyjskiego – grupa początkująca
Kurs komputerowy – grupa początkująca
Kurs komputerowy - grupa zaawansowana
Zajęcia plastyczne – grupa zaawansowana
Aerobic
Semestralny kurs samoobrony – 80 zł za miesiąc - spotkania 2 x tyg. po 1,5 godz.
Prowadzący: Michał Okoński.
11. Inne: .............................................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uwagi:
1. Zajęcia fakultatywne są odpłatne - wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zajęć i ilości
chętnych. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajęcia sali i wynagrodzenia
prowadzącego. Opłatę za zajęcia uiszcza się z góry za dany miesiąc.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik zobowiązuje się do zgłoszenia rezygnacji w sekretariacie
ChDK lub u koordynatora UTW, Kamili Cieślewicz tel.: 530 674 882, e-mail: kamila.art@chdk.pl
w miesiącu poprzedzającym miesiąc rezygnacji. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest uiścić
opłatę zgodnie z cennikiem zajęć za dany miesiąc.
3. Zajęcia fakultatywne odbywać się będą w Chełmińskim Domu Kultury.
4. Deklaracje udziału w zajęciach fakultatywnych należy złożyć do dnia 21 września 2018 r. w
sekretariacie ChDK. Opłata na konto: Chełmiński Domu Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200
Chełmno, Bank Millenium, oddział w Chełmnie, nr konta: 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517, z
dopiskiem „UTW – zajęcia fakultatywne (prosimy wpisać nazwę zajęć)”.
5. Szczegółowe informacje – sekretariat ChDK, tel. (56) 686 48 08, e-mail: sekretariat@chdk.pl,
Kamila Cieślewicz, tel. 530 674 882, e-mail: kamila.art@chdk.pl

…........................................................................................

data i podpis
* ) zakreślić właściwe
**) wszystkie informacje dot. zajęć fakultatywnych przekazane zostaną podczas wykładu
inauguracyjnego

INFORMACJA
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
NIP: 8751185547, REGON: 000284641
Ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
Reprezentowany przez Dyrektora Janusza Naporę;
2) Chełmiński Dom Kultury działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą
organizacyjną;
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony
danych: iod@chelmno.pl;
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25
października 1991r. r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn.
zm.), w szczególności prowadzenia ewidencji uczestników zajęć Chełmińskiego Domu Kultury, a także utrwalenia
wizerunku, w tym utrwalenia w pamięci komputera oraz z zastosowaniem innych technik informatycznych,
utrwalenia wizerunku na plakatach, fotografiach, nośnikach danych, rozpowszechniania wizerunku na stronie
internetowej Chełmińskiego Domu Kultury oraz na profilu ChDK zarejestrowanym na portalu społecznościowym
promującym placówkę, utrwalenia i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych i mediach w związku z
prowadzona działalnością kulturalna i edukacyjną;
5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych;
6) Podawane dane będą przechowywane w ChDK przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr14,poz.67 z
późn.zm.);
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych
danych;
8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była
konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną
usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszej instrukcji;
10) Podanie danych osobistych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Urzędu wobec
Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowani decyzji;
12) ChDK nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Niniejszą informację przygotowano w dwóch egzemplarzach, jednym dla ChDK, drugim dla osoby, której dane
dotyczą.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją:

Chełmno, dnia …………………………

……………………………………………………………..
Podpis osoby, której dane dotyczą lub
rodzica / opiekuna prawnego

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku udzielana przez osobę,
której dane dotyczą lub rodzica / opiekuna prawnego.*
Ja niżej podpisany/na zamieszkały w ………………………………. pod adresem ………………………………
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych
dziecka* – imię i nazwisko ………………….…………………………………… przez administratora danych:
Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
NIP: 8751185547, REGON: 000284641
Ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
Reprezentowany przez Dyrektora Janusza Naporę;
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu:
Udziału w zajęciach Chełmińskiego Domu Kultury i czynności z tym związanych /wyjazdy,
koncerty, spotkania, warsztaty, konkursy itp./
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez:
 Utrwalenia wizerunku, w tym utrwalenia w pamięci komputera oraz z zastosowaniem
innych technik informatycznych, utrwalenie wizerunku na plakatach, fotografiach i
innych nośnikach danych,
 Rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Chełmińskiego Domu Kultury
oraz na profilu ChDK zarejestrowanym na portalu społecznościowym promującym
placówkę,
 Utrwalenia i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych oraz mediach w
zakresie związanym z działalnością Chełmińskiego Domu Kultury, tzn. udziału w
zajęciach, spotkaniach, prelekcjach, wykładach, konkursach, koncertach itp.,
 Wydawania zaświadczeń o udziale w zajęciach, ubezpieczenia NW, OC, opieki
medycznej, kontaktów rodzic – opiekun.
Oświadczam, iż w związku z udzieleniem zgody, w tym z wykorzystaniem i
rozpowszechnianiem wizerunku mojego/mojego dziecka* w sposób określony powyżej, nie
będę domagać się od Chełmińskiego Domu Kultury żadnego wynagrodzenia.
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że
zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych
osobowych.

Chełmno, dnia …………………………..…

.….……………………………………………………..
Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą
lub rodzica/ opiekuna prawnego.

*niewłaściwe skreślić

